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DECRET

Suspensió de la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’
emprenedoria i de suport a les empreses, que contribueixin al
desenvolupament econòmic del Camp de Tarragona i de les Terres de l’
Ebre.
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Fets

1. Per acord de la Junta de Govern de 12 d’abril de 2019 es va aprovar la
convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions per a la
realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i de suport a les
empreses, que contribueixin al desenvolupament econòmic del Camp de
Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
2. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el proper 13 de maig de
2019.
3. En data 30 d’abril de 2019, la cap de secció d’Ocupació i Emprenedoria
emet un informe en el que considera necessari modificar i/o aclarir
determinats punts de la convocatòria, i per tant s’haurà de procedir a
completar alguns aspectes.
4. Com a conseqüència de l’exposat, i per tal de no causar perjudicis al
possibles interessats procedeix suspendre la convocatòria, aprovar els
punts modificats i obrir un nou termini de presentació per a les sol·licituds.
5. La competència per a la suspensió de la convocatòria d'aquest
procediment per tal de modificar la convocatòria, correspon a la Junta de
Govern, d’acord amb la delegació efectuada per decret de Presidència de
data 16 de juliol de 2015, núm. registre 2015-002266. Per tal d'agilitar
l'aprovació de la suspensió esmentada, donat que el termini de presentació
de sol·licituds finalitza el proper dia 13 de maig de 2019, es fa necessària l’
avocació a la Presidència d’aquesta competència.
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Fonaments de dret

1. L'article 56 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment
administratiu comú de las administracions públiques (en endavant, PACAP),
preveu que l'òrgan administratiu competent per resoldre el procediment
podrà adoptar, d'ofici o a instància de part, les mesures provisionals que
estimi oportunes per a assegurar l'eficàcia de la resolució, si existeixen
elements de judici suficient per fer-ho.
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2. L’article 22 de la PACAP sobre la suspensió del termini màxim per
resoldre.
3. L’avocació de competències es regula a l’article 10 de la Llei 40/2015, d'1
d’octubre de Règim Jurídic del Sector Públic i l’article 9 de la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

En conseqüència, RESOLC:

Primer. Avocar, per aquest acte, a la Presidència de la Diputació, la
competència per a la suspensió de la convocatòria, delegada mitjançant
decret núm. 2015-002266, de 16 de juliol de 2015.
Segon. Suspendre la convocatòria del procediment per a la concessió de
subvencions per a la realització d’actuacions de foment de l’emprenedoria i
de suport a les empreses, que contribueixin al desenvolupament econòmic
del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, en base a l’informe de la
cap de secció d'Ocupació i Emprenedoria de data 30/04/2019. Aquesta
suspensió té efectes des de l’aprovació del decret fins que s’aprovi la
modificació dels punts de la convocatòria.
Tercer. Publicar a la Seu Electrònica l’aprovació del decret de la suspensió
de la convocatòria.
Quart. Ordenar la remissió de la informació de suspensió de la convocatòria
a la Base de Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva
publicació en el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona (BOPT).
Cinquè. Comunicar-ho a la Intervenció General.
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Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de
l'endemà de la notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona.
- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini
màxim d'1 mes des de l'endemà de la notificació, davant del mateix òrgan
que l'ha dictat.

El president
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Josep Poblet i Tous
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